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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ايجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص البخنامج ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ ؾفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا ي
ويراحبو وصف لكل مقخر ضسؽ  قج حقق االستفادة القرؾى مؽ الستاحة الظالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان

 البخنامج

 

التعميؼ العالي والبحث العمسيوزارة   السؤسدة التعميسية  

/ السخكد القدؼ العمسي  المغة العخبية  

او السيشي اسؼ البخنامج األكاديسي  الثانية/ السخحمة االدب العخبي االسالمي المغة العخبية /    

 بكمؾريؾس اسؼ الذيادة الشيائية 

  :الشغام الجراسي

 سشؾي /مقخرات /أخخى 

                    سشؾي   

السؤثخات الخارجية األخخى        وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي 

تاريخ إعجاد الؾصف              
15/10/2021  

 أىجاف البخنامج األكاديسي

 تخخيج طمبة قادريؽ عمى :  -1

 رفج الؾزارة والسؤسدات العمسية والفكخية والثقافية الحكؾمية مشيا واألىمية بيؼ . -

تذجيعيؼ عمى مؾاصمة دراستيؼ العميا الساجدتيخ والجكتؾراه ، لخفج الجامعات والسعاىج العخاقية  -



    
 

 
 

  

 والسؤسدات األكاديسية الحكؾمية مشيا واألىمية مؽ أعزاء ىيئة التجريذ مدتكبال.

كات كفؾءة عمى وفق االتجاىات التخبؾية الحجيثة ،لمعسل بسيشة التجريذ في مخحمة التعميؼ إعجاد مال .2  
الثانؾي ومعاىج السعمسيؽ ،مؽ خالل تدويجىؼ بالسعخفة العمسية وإكدابيؼ االتجاىات والسيارات التي تؤىميؼ 

محفديؽ لظمبتيؼ ،وقادريؽ لمكيام بسيام ميشتيؼ بفاعمية ،وتأدية عسميؼ بؾصفيؼ مؾجييؽ ومشدقيؽ ومذجعيؽ و 
 عمى فيؼ حاجات الظمبة وخرائص نسؾىؼ وإعجادىؼ لسؾاجية مظالب الحياة في عرخ سخيع التظؾر والتغيخ

مؽ في األعسال األدبية  واالدبيةتسكيؽ الجارسيؽ مؽ تؾعيف المغة العخبية في دراسة الغؾاىخ المغؾية . 3  
ية وتظؾيخ ميارات الظالب المغؾيةوتشسية روح االعتداز بالمغة العخب شعخ ونثخ  

 

التعخف عمى اىسية الذعخ في صجر االسالم وابخز شعخاء ذلػ العرخ-5    

بيان مجى تأثخ الذعخ بالقخان الكخيؼ وما ىؾ رأي الخسؾل دمحم ص في قؾل الذعخ -6    

               

مخخجات البخنامج السظمؾبة وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ    

 

 

الىجاف السعخفيةا  
. 

  .ةأسالٌب اللغة العربٌرفة وفهم معفً  توظٌف األسس االدبٌة التً ٌموم علٌها التحلٌل االدبً -1

االغراض الشعرٌة فً تفسٌرها ومعرفة مدى تأثرها بالمران الكرٌم والحدٌث النبوي توظٌف  -2
 . الشرٌف

 

 



    
 

 
 

  

لخاصة بالبخنامجا السياراتية األىجاف ب  
 التً ٌتمٌز بها االدب العربً االسالمً اهم الخصائصمحاولة التعرف على 

 اكتساب الطلبة  المدرة على لراءة النص االدبً 

 طخائق التعميؼ والتعمؼ

  اعتماد طرائك التعلٌم والتعلم وفك نظام شمولً ٌجمع بٌن نظام التعلٌم الذي ٌركز على االستاذ والتعلم
االعتماد على الطرق النموذجٌة المالئمة وفك طرق  وٌركز على المتعلم والتفاعل بٌنهما، والسٌما

االتصال المعلوماتٌة الحدٌثة عن طرٌك االنترنٌت ووسائل االتصال الحدٌثة التً تخدم انظمة 
 التدرٌس.

 مطالبة الطلبة بزٌارة المكتبة للحصول على معرفة أكادٌمٌة تتعلك بالمفردات الدراسٌة . 

 الموالع االلٌكترونٌة للحصول على معرفة إضافٌة للمواد  تحسٌن مهارات الطلبة من خالل زٌارة
 . الدراسٌة

 إعداد التمارٌر والبحوث الموجزة        

 طخائق التقييؼ

 االختبارات اليؾمية  .1

 االختبارات الذيخية .2

الرفية. التحزيخات اليؾمية والسذاركات  .3  
 والحزؾر اليؾمي             

 

كيسية.الؾججانية وال األىجاف -ج        

تعسيق ثقة الظالب بشفدو -1ج               

.تعسيق حب الظالب لألدب برؾرة عامة  -2ج               

اسئمة فكخية. متزسشةاجخاء امتحانات يؾمية سخيعة  -3ج               



    
 

 
 

  

عجاد تقاريخ في بعض السؾضؾعات الغيخ السألؾفة.إتكميف الظمبة ب -4ج               

ئق التعميؼ والتعمؼ طخا              

 سحاضخات السشيجيةال .1
 تظبيقات نرية .2
 الحزؾر اليؾمي .3

السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة لقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري(  والتأىيميةد. السيارات العامة    
 

 معخفة الظالب بأىسية االدب العخبي
 جعل الظالب متسكشا مؽ تجريذ مادة االدب العخبي االسالمي

 

طخائق التعميؼ والتعمؼ    

 الظخيقة االستقخائية .1
 الظخيقة الكياسية .2
 طخيقة السشاقذة .3
 طخيقة الحؾار .4

طخائق التقييؼ             



    
 

 
 

  

 االختبارات السيارية .1
 االختبارات الذفؾية .2
 االختبارات اليؾمية .3

 
 

 بنية البرنامج  
 الساعات المعتمدة   اسم المادة   المرحلة الدراسية   التسلسل

االدب العخبي  الثانيةالسخحمة  -1
 االسالمي

         3 

 
 

 
 

 التخظيط لمتظؾر الذخري

 .إعجاد مشيج اكاديسي  .1

 . بجقة البخنامجمتابعة  .2

 .ذات الرفية وتكيؼ الظمبة بجورىا اعجاد االسئمة والسشاق .3
 

يج(السعاألنغسة الستعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبؾل             
حسب الضهابط المحددة من قبل وزارة التعميم العالمي عن طريق القبهل المركزي ، ضهابط القبهل / معيار القبؾل السخكدي     

 المعتمدة من قبل الجامعة والكمية، حسب رغبة الطالب  لمتقديم في القسم
الكتب المنهجية ، محاضرات االساتذة /أىؼ مرادر السعمؾمات عؽ البخنامج  



    
 

 
 

  

 



    
 

 
 

  

مخظط ميارات السشيج          

يخجى وضع اشارة في السخبعات السقابمة لسخخجات التعمؼ الفخدية مؽ البخنامج الخاضعة لمتقييؼ                       

 مخخجات التعمؼ السظمؾبة مؽ البخنامج 

 أساسي اسؼ السقخر رمد السقخر الدشة / السدتؾى 

 أم اختياري 

ة يالسعخفاألىجاف   يةالسياراتاألىجاف  
بخنامج الخاصة بال  

األىجاف الؾججانية 
 والكيسية 

ارات العامة والتأىيمية السي
األخخى  السشقؾلة )السيارات

الستعمقة بقابمية التؾعيف 
(والتظؾر الذخري  

1أ 2أ  3أ  4أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  4ج  1د  2د  3د  4د   

   الثانيةالسخحمة 
 بدااعربي  الاا

 لاسالم 
 اساسي

* * * * * * * * * * * * * * * * 

    
                

    
                

    
                

    
                



    
 

 
 

  

 

    
                



    
 

 
 

  

سؾذج وصف السقخرن  

 وصف السقخر

 

وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي  السؤسدة التعميسية  

/ السخكدالقدؼ العمسي  المغو العخبية  

 مياالدب العخبي االسالالمغة العخبية /  اسؼ / رمد السقخر

عبخ تظبيق  إلكتخونيأو  دوام رسسي )نغامي(   أشكال الحزؾر الستاحة classroom  و     
googlemeet 

  الثانية السخحمة   الفرل / الدشة

ساعة تقخيبا 60   عجد الداعات الجراسية )الكمي(  

   15/101/2021                تاريخ إعجاد ىحا الؾصف 

أىجاف السقخر          

 االدب االسالميمفخدات السختمفة مؽ مادة فيؼ دويج الظمبة بالسعمؾمات االساسية التي تسكشو مؽ ت .1

 االدب االسالميفي  خرائص والؾسائل الخاصةالتدويج الظمبة ب .2

 االدب العخبي االسالميفي   االىجاف العامة بأىؼتدويج الظمبة  .3 

 . ثةمعخفة السشاىج والسرادر القجيسة والحجي. 5  

يا يؾفخ وصف السقخر ىحا إيجازًا مقتزيًا ألىؼ خرائص السقخر ومخخجات التعمؼ الستؾقعة مؽ الظالب تحكيق
الستاحة. والبج مؽ الخبط بيشيا وبيؽ وصف التعمؼ مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرؾى مؽ فخص 

؛البخنامج.  



    
 

 
 

  

 مخخجات السقخر وطخائق التعميؼ والتعمؼ والتقييؼ

 األىجاف السعخفية  

استيعاب وفيؼ السادة -1أ  

استخجام المؾحة والقمؼ -2أ  

اعجاد الؾسائل التؾضيحية -3أ  

اعجاد تقاريخ مخترخة لبعض السؾضؾعات  -4أ  

األىجاف السياراتية الخاصة بالسقخر.  -ب  

وسائل التؾضيح – 1ب  
صياغة االسئمة الفكخية –. 2ب  
     مسارسة ميارات االترال االلكتخون  –. 3ب

 طخائق التعميؼ والتعمؼ 

. طخيقة العرف 4ل والجؾاب ا. طخيقة الدؤ 3. طخيقة السحاضخة 2.طخيقة السشاقذة 1   

. طخيقة االستقخاء والكياس 5 -الحىشي        

طخائق التقييؼ                        

االختبارات الذيخية –االختبارات الذفؾية  –السشاقذات الرفية  –ت اليؾمية االختبارا    

 

السشقؾلة )السيارات االخخى الستعمقة بقابمية التؾعيف والتظؾر الذخري( والتأىيميةد. السيارات العامة    
قجرة الظالب عمى التعامل مع الؾسائل التقؾيسية. تشسية .1د  



    
 

 
 

  

االدب العربي / اسم المادة م.م حيدر عبد الجبار بحرجدول بنية المقرر / اسم االستاذ.
 االسالمي

لتعليم طريقة ا اسم الوحده  خمرجات التعليم  الساعات  االسبوع   طريقة التقييم 

 القخان والذعخ معخفة ميارية 3 األول األسبؾع
 

 االستجؾاب مذتخكة

 معخفة ميارية 3 الثاني األسبؾع
الخسؾل ص 

 والذعخ
 االستجؾاب مذتخكة

 الثالث األسبؾع
3 
 

 معخفة ميارية
 

 االسالم والذعخ
 

 االستجؾاب مذتخكة

 الخابع األسبؾع
 
3 

 

 
 معخفة ميارية

 

الدب مرادر ا
 العخبي االسالمي

 
 مذتخكة

االستجؾاب 
 والتغحية الفكخية

      

 األسبؾع
 الخامذ

 
3 
 
 

 
 معخفة ميارية

 

 حدان بؽ ثابت
 

  اختبار شيخي   مذتخكة

      

 األسبؾع
 الدادس

 
 معخفة ميارية 3

اغخاض 
  اختبار شيخي  مذتخكة الذعخعشجحدان 

عامل مع الذبكة العشكبؾتية )االنتخنيت(قجرة الظالب عمى الت تشسية .2د  
. تشسية قجرة الظالب عمى كيفية التعامل مع السرادر والسخاجع الخارجية.3د  

   

 



    
 

 
 

  

  

 الدابع األسبؾع
3 
 معخفة ميارية 

جة تحميل قري
عفت ذات 
 االصابع

  اختبار شيخي  مذتخكة

 3 الثامؽ األسبؾع
 

 معخفة ميارية
 

 اختبار شيخي  مذتخكة اختبار شيخي 

 التاسع األسبؾع
3 
 

 معخفة ميارية
 

عبجهللا بؽ 
 رواحة
 

 االستجؾاب مذتخكة

 معخفة ميارية 3 العاشخ األسبؾع
شعخ عبجهللا بؽ 

 رواحة
 االستجؾاب مذتخكة

الحادي  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
تحميل ابيات 
شعخية لعبجهللا 

 بؽ رواحة

 االستجؾاب مذتخكة

الثاني  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
اغخاض الذعخ 

 االسالمي
 

 االستجؾاب مذتخكة

الثالث  األسبؾع
 عذخ

 شعخ العقيجة معخفة ميارية 3
 

 االستجؾاب مذتخكة

الخابع  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
خرائص 

خ الذع
 االسالمي

 االستجؾاب مذتخكة

 األسبؾع
 الخامذ عذخ

 معخفة ميارية 3
الذاعخ 
 االستجؾاب مذتخكة الحظيئة



    
 

 
 

  

 األسبؾع
 الدادس عذخ

 اختبار شيخي  معخفة ميارية 3
 

 اختبار شيخي  مذتخكة

األسبؾع الدابع 
 عذخ

 معخفة ميارية 3
تحميل ابيات 
 االستجؾاب مذتخكة شعخية لمحظيئة

الثامؽ  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
الذاعخ متسؼ 

 بؽ نؾيخة
 

 االستجؾاب مذتخكة

التاسع  األسبؾع
 عذخ

 معخفة ميارية 3
شعخ متسؼ بؽ 

 االستجؾاب مذتخكة نؾيخة

 األسبؾع
 العذخون 

 معخفة ميارية 3
تحميل ابيات 
 شعخية لستسؼ

 اختبار شيخي  مذتخكة

الحادي  األسبؾع
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
االدب في 

 االستجؾاب مذتخكة خاالمؾي العر

الثاني  األسبؾع
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
اىؼ االغخاض 

 الذعخية
 

 االستجؾاب مذتخكة

الثالث  األسبؾع
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
خرائص 
 الذعخ االمؾي 

 

 االستجؾاب مذتخكة

الخابع  األسبؾع
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
شعخ الدياسة 

 االستجؾاب مذتخكة االمؾي 

 األسبؾع
الخامذ 
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
الذاعخ 
 االستجؾاب مذتخكة الفخزدق



    
 

 
 

  

 األسبؾع
الدادس 
 والعذخون 

 معخفة ميارية 3
تحميل ميسية 

 الفخزدق

 مذتخكة

 
 االستجؾاب

االسبؾع الدابع 
 والعذخون 

 االستجؾاب مذتخكة الذاعخ جخيخ معخفة ميارية 3

االسبؾع الثامؽ 
 والعذخون 

 يةمعخفة ميار  3
تحميل لذعخ 

 االستجؾاب مذتخكة جخيخ

االسبؾع التاسع 
 -والعذخون 
 الثالثؾن 

 اختبار شامل مذتخكة اختبار شامل معخفة ميارية 3

 
 
 
 
 
 

 البشية التحتية 

ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1  مالي في االدب االسالمي ابتدام الرفاراأل -1 
 االدب العربً االسالمً شولً ضٌف -2

 

 

مؾاقع االنتخنيت  االلكتخونية،ب ـ السخاجع 
.... 

 

 

   خظة تظؾيخ السقخر الجراسي



    
 

 
 

  

بحؾث صغيخة تختّص  -1إضافة بعض السفخدات الى السشيج والعسل عمى تظبيقيا مشيا تكميف الظمبة بعسل : 
إلقاء محاضخة تخص مؾضؾع معيؽ -3تمخيص فرل مؽ مرجر قجيؼ .  -2بسفخدات السادة .    . 

 


